Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs
no 17. līdz 23. decembrim

18. decembris, otrdiena
●
●

Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
Plkst. 14.30 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā iespēja
gatavot piparkūkas kopā ar Jāni.

19. decembris, trešdiena
●
●

●

Plkst. 10.00 Māmiņu skolā Ziemassvētki.
Plkst. 19.00 Skrundas kultūras nama Lielajā zālē koncertprogramma “Maigs ziemas
pieskāriens”. Koncertā piedalās Sabīne Krilova, Zane Pakalne, Madara Kalniņa, Elīza
Sestule un Aija Linde. Ieejas maksa 5 EUR.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā vingrošana. Nodarbības ir bez maksas.

20. decembris, ceturtdiena
●

●

Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā
sēde.
Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Seminārs Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

●

Plkst. 12.00 Nīkrāces bibliotēkā lasītāju klubiņa Ziemassvētku pasākums.

21. decembris, piektdiena
●

●

●

●
●

Plkst. 12.00 Skrundas kultūras nama Lielajā zālē Skrundas vidusskolas Ziemassvētku
labdarības koncerts.
Plkst. 13.00 Skrundas Bērnu bibliotēkā bibliotēkas lasītāju tikšanās pasākumā
“Ziemassvētku pigoriņi”.
Plkst. 15.30 Nīkrāces Atpūtas centrā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem “Kā Lauku Pele un Pilsētas Pele Ziemassvētkus svinēja”.
Plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā animācijas filma “Īgņas valstība”. Ieeja: 1 EUR.
Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā romantiska komēdija “Jaungada taksometrs”.
Ieeja: 3 EUR. Lomās: Lauris Reiniks, Nauris Brikmanis, Zane Dombrovska, Dita LūriņaEgliena, Andris Bulis, Dārta Daneviča, Māra Sleja, Valters Krauze, Baiba SipenieceGavare, Valdis Melderis, Anete Krasovska.

22. decembris, sestdiena
●

Plkst. 11.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada lauku teritorijas pirmsskolas
vecuma bērniem Ziemassvētku pasākums “Rūķi”. Pasākumu vada Skrundas jauniešu
amatierteātris. Transports uz pasākumu pl. 11.00:

*) 10.30 – no Jaunmuižas; 10.35 – no Pumpuriem; 10.40 – no Cieceres.
*) 10.20 – no Ikaišiem; 10.40 – no Kušaiņiem.
●

●

Ventas ielā 14, Skrundā, svinīga tirgus laukuma atklāšana. Tirgošanās sāksies jau no
plkst. 8.00, savukārt plkst. 12.00 ar jautrām aktivitātēm un dziesmām tiks atklāta
jaunā tirgošanās vieta. Par izklaidi gādās Liepājas ceļojošā cirka “Beztemata”
dalībnieki un par muzikālo izklaidi rūpēsies Dita, Justs un Aivita.
Plkst. 13.00 Skrundas kultūras namā Skrundas pilsētas pirmsskolas vecuma bērniem
Ziemassvētku pasākums “Rūķi”.

Citas ziņas:
●

●

●

●
●

●

Uz vadītājas mācību atvaļinājuma laiku no 1. līdz 18. decembrim slēgta Nīkrāces
bibliotēka.
No 17. līdz 29. decembrim Antuļu bibliotēkā apskatāma izstāde “Ziemassvētku
brīnums”.
Līdz 31. decembrim Raņķu bibliotēkā skatāma Ritvara Stepanova spēļu mašīnu
kolekcija.
No 3. līdz 28. decembrim Raņķu bibliotēkā skatāma Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
No 1. līdz 28. decembrim Nīkrāces bibliotēkā Irēnas Oses Ziemassvētku dekoru un
pašdarinātu apsveikuma kartiņu izstāde.
No 5. līdz 31. decembrim Rudbāržu bibliotēkā dažādu nozaru literatūras izstāde
“Iesaku izlasīt!”

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts,
un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un
informatīvajā izdevumā.
Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada
pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs
draugiem.lv, facebook un twitter.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv
Tālrunis: 25708808

